
 
 

 

 
 

Partneriaeth o Gynghorau Parter cefnogol

CYD-BWYLLGOR PROSIECT GWYRDD  
Dydd Mawrth, 18 Mai 2021, 11.00 am 

LLEOLIAD: MS Teams 

Yn bresennol: 
Aelodau Etholedig: 
Cynghorydd Michael Michael, Cyngor Caerdydd (Cadeirydd) 
Cynghorydd Chris Weaver, Cyngor Caerdydd 
Cynghorydd Nigel George, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 
Councillor Colin Gordon, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 
Cynghorydd Phil Murphy, Cyngor Sir Fynwy 
Councillor Jane Pratt, Cyngor Sir Fynwy 
Councillor Roger Jeavons, Cyngor Dinas Casnewydd 
Councillor Peter G King, Cyngor Bro Morgannwg 

 
 

 



 
 

 

Page 2 of 3 
 
 Draft Version 0.1

Partneriaeth o Gynghorau Parter cefnogol

Rhif Eitem  
31   Ymddiheuriadau am Absenoldeb  

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Truman.  
32   Datgan Buddiannau  

Ni dderbyniwyd unrhyw un.  
33   Cofnodion  

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Rhagfyr 2020 yn 
gofnod cywir.  

34   Materion yn Codi  
Dim.  

35   Adroddiad Diweddariad JC  
Cyflwynwyd adroddiad diweddaru i Aelodau'r Cydbwyllgor a oedd yn rhoi 
gwybodaeth am; Diweddariad Contract, swm a chyfran y gwastraff contract a 
ddarperir gan yr Awdurdod Partner, y pum targed allweddol a gyflawnwyd gan 
Viridor a diweddariad ar y Gronfa Budd Cymunedol a dyfarniadau. 
  
Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau ar yr adroddiad diweddaru. 
  
Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar faint o wastraff contract a 
chadarnhaodd Swyddogion ei fod yn 9.69 tunnell. 
  
Nododd yr aelodau na fu unrhyw ddyfarniad cronfa gymunedol ar gyfer Sir 
Fynwy a gofynnwyd a oedd hyn oherwydd nad oedd unrhyw brosiectau 
wedi'u cyflwyno neu a oedd unrhyw brosiectau a gyflwynwyd heb fodloni'r 
meini prawf. Cytunodd swyddogion i wirio ar ôl y cyfarfod ond roeddent yn 
credu nad oedd unrhyw brosiectau wedi'u cyflwyno. Ychwanegodd 
swyddogion fod adborth bob amser yn cael ei roi i ymgeiswyr nad ydynt yn 
llwyddiannus a bod cyngor yn cael ei roi ar sut i ddiwygio'r cais. Roedd yr 
aelodau o'r farn y gellid gwneud mwy i hyrwyddo'r Gronfa Gymunedol yn yr 
awdurdodau lleol. 
  
PENDERFYNWYD: nodi'r adroddiad.  

36   Ffurflen Ariannol Flynyddol Heb Ganiatâd ar gyfer y Flwyddyn a ddaeth i 
ben 31 Mawrth 2021  
Cyflwynwyd y Datganiad Ariannol Blynyddol drafft, nas archwiliwyd i 
Aelodau'r Cydbwyllgor ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 cyn 
y dyddiad cau, sef 31 Mai, y cytunwyd arno ag Archwilio Cymru. Gofynnwyd 
i'r Cyd-bwyllgor gymeradwyo'r Ffurflen Flynyddol heb ei harchwilio ac yn dilyn 
eu cymeradwyaeth, byddai'r ddogfen ar gael i'r cyhoedd ei harchwilio am y 
cyfnod a hysbysebwyd, ac yna'n cael ei chyflwyno i Archwilio Cymru i gynnal 
archwiliad allanol o'r ffurflen hon. 
  
PENDERFYNWYD: 
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1. Mae’r Cyd-bwyllgor yn nodi’r sefyllfa alldro ar gyfer y flwyddyn ariannol a 
ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021. 
  
2. Yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyd-bwyllgor i'r Ffurflen Flynyddol, mae'r 
Cyd-bwyllgor o ganlyniad yn awdurdodi'r Cadeirydd i lofnodi'r Ffurflen 
Flynyddol ar ran y Cyd-bwyllgor, a'i chyflwyno wedyn i Archwilio Cymru i 
gychwyn archwiliad 2020/21. 
  
3. Ar ôl cwblhau'r archwiliad, os bydd angen mân newidiadau gan Archwilio 
Cymru yna, i awdurdodi, y Datganiad Blynyddol Archwiliedig i'w lofnodi gan y 
Cadeirydd ar ran y Cyd-bwyllgor.  

37   Dyddiad y cyfarfod nesaf - I'w gadarnhau  
 
 
 


